Úvodník
V hlavní roli – někdo jiný
Na koho si po tom roce s koronaděním nesáhla depka, ať hodí kamenem. Aspoň dva prstíčky ochmatala, leckoho
ovšem potopila do bahna až po ramena. Naštěstí nám byla společně s problémy dána i řešení; i pro koroňákovou
depku bychom jich dali dohromady určitě pár tuctů. Zmíním tady dnes jedno, snadné, dostupné a skvěle
fungující. Ilustrovat si jej můžeme na vzpomínce dr. Stephena Posta, jemuž jeho maminka v dětství říkala:
„Stephene, vypadáš nějak rozmrzele. Co kdybys šel a někomu s něčím pomohl?“
Pokud uděláme něco pro druhého člověka, je z toho hned trojí užitek: pro něho (pomohli jsme mu něco vyřešit
a dali mu super příklad), pro nás (máme z toho oprávněný dobrý pocit) a pro vztah nás dvou (který se tím
upevní, ať jde o pevný partnerský vztah nebo volný vztah s nějakým známým).

Usměj se!

Někomu pomoct nebo mu udělat radost je činnost s přesahem – když myslíme na druhé, jdeme za hranici
vlastního omezeného ega a přestáváme řešit stále jen sebe samé. A právě odklon od sebe, svých starostí, obav
a mindráků, je neobyčejně uzdravující. V (nezištné) pomoci druhému mizí naše časté téma „já, já, já“ (a teď taky
„covid a spol.“), dostáváme se na větší jeviště a do intenzivnějších vztahů s ostatními.
Často stačí úplná drobnost – pozdrav, zájem, úsměv, ocenění, kus oblíbené čokolády nebo společná procházka.
Taky třeba napsat pár slov do ZUŠkovin – to udělalo i teď v dubnu spousta lidí, tak se do jejich textů začtěte a pak
třeba udělejte někomu nějakou tu radost!
MIŠ

Usměj se!
A bude ti líp, usmějte se a bude nám líp!
Pojďme a udělejme si malou radost!
Ať už se k naší ZUŠce vydáte cíleně nebo
půjdete okolo na nákup nebo na procházku,
pověste na plot „něco“ pro radost ostatním
kolemjdoucích! Udělá to radost vám
i ostatním! To něco by mělo odolat větru
a dešti. Papírové obrázky i v igelitové folii
tomuto pravidlu nevyhoví, volte odolnější
materiály jako je textil, plech nebo dřevo.
Máte-li povzbudivý vzkaz, neváhejte ho
napsat třeba lihovým fixem na stuhu a přidejte
mašli. Těšíme se, jak nám plot rozkvete
a bude veselejší a usměvavější.
Neváhejte a přidejte se!
Jestli jste ušili praporky do větru podle návodu z minulého čísla a doteď jste je neměli kam pověsit, sem s nimi! Jé

Z notesu pana ředitele
Ještě tři měsíce zbývají do konce školního roku, který postavil na hlavu vše, na co jsme v zušce byli ještě
do minulé zimy zvyklí. Těch několik měsíců distanční výuky jsme se naučili využívat digitálního provizoria
co možná do poslední kapky, smiřujeme se s omezeními, přes které se při sebekvalitnější technice nedá přenést,
a nepřestáváme se těšit, až situace dovolí vyučovat živě. Dobrých zpráv je v dnešní době pomálu a já sám
s napětím vyhlížím sebemenší záblesk naděje. Teď v samém závěru měsíce března se jeden takový nadějný
paprsek na stránkách ministerstva školství objevil, ale jestli se rozzáří do pomyslného světla na konci tunelu,
ukáže až měsíc duben. Uvidíme. Svůj ředitelský notes můžu nechat zatím zavřený, bolestné škrtání naplánovaných
akcí už mám uděláno. Ale o to víc mě přinášejí radost akce, které jsme vůbec neplánovali, v notesu jsem je vůbec
neměl a které vznikly nebo se připravují. První z těch větších byl „Masopust z obýváku“, další je poděkování
všem, kdo své síly v dnešní době musí napínat každý den víc a víc. Poděkováním pro všechny lékaře, sestřičky,
hasiče, policisty, dobrovolníky je ve videu Vesele, muziko,
vesele mě hrejte. Video jsme zaslali tam, kde by mohlo přinést
alespoň trochu občerstvení. Krásné reakce, které mi přišly
do emailové schránky, mě utvrdily v tom, že práce všech, kteří
se na videu podíleli, měla svůj hluboký smysl. I další video
projekt je reakcí na obtíže, které přináší dnešní divná doba,
tentokrát zvířatům, konkrétně těm v zoologických zahradách.
Více o této akci se dočtete na dalších stránkách Zuškovin.
A taky se tam kromě jiného dočtete o jedné veselé akci
s názvem: Usměj se. Úsměv léčí nejen toho, kdo se usmívá, ale
i všechny kolem, kdo se nechají úsměvem pohladit a třeba
rozesmát. Mnoho lidí dnes prožívá těžké chvíle a do smíchu
jim samotným moc není. Věřte, že i drobné pousmání očima,
může přinést těžce zkoušeným pohlazení pro duši. Ale víc
k akci nebudu prozrazovat. Přeji Vám radostné prožití
velikonočních svátků, čistou radost z probouzení přírody
k životu, a hlavně pevné zdraví!
Váš Vlastimil Kovář
Nikol, Sebastian a Justýna Lebedinští: Velikonoční věneček
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Distanční Bylo – Nebylo
Ve výtvarce jsme zhmotňovali pocity, ilustrovali básně a poslali vzkazy všem
Rozporuplné pocity doby koronavirové, které prožíváme, jsme se pokusili zobrazit abstraktním způsobem. Radost
z dobré známky, z tvorby. Pocit štěstí - spokojenost, dobrá nálada, usměvavé tváře kolem sebe. Jistota, že vím,
doma je nejlíp a kolem nás všichni naši blízcí. Smutek, vztek z něčeho, co se nepodařilo. Strach z konkrétní
hrozby - špatné známky, něčeho neznámého, neprobádaného. Výsledkem je nespokojenost a mrzutost. Ale i chuť
dát všechno zase co nejdříve do pořádku, pokud to můžeme ovlivnit. Naděje na zlepšení situace nabývá ostřejší
podoby. Světlo na konci tunelu se rýsuje…Kresby a malby nejen barvami, ale třeba i modelínou, k básničkám
o blížícím se jaru. Stali jsme se ilustrátory a zkoušeli si podle svého domyslet obrazy jednotlivých textů a představ
básníků. A v neposlední řadě jsme se pozvolna naladili na blížící se svátky jara - Velikonoce.
RU

Barbora Váchová: Jsem smutná

Denisa Kleandrová: Radost

A několik zajímavých odkazů pro tento měsíc
Už jste někdy viděli semínka rostlin zblízka - krásné fotografie různých tvarů velikostí a struktur:
https://hypescience.com/sementes-20-belas-imagensmicroscopicas/?utm_source=feedburner&utm_medium
=email&utm_campaign=Feed%3A+feedburner%2Fxg
pv+%28HypeScience%29
Kurt Gebauer - na výstavě ve Veletržním paláci:
https://www.youtube.com/watch?v=CD9jGk7cW9k&a
b_channel=N%C3%A1rodn%C3%ADgaleriePraha
Zkuste si doma animaci - plastelína v hlavní roli:
https://grafickekresleni.cz/zkuste-si-animaci-a-praci-splastelinou/
https://animuj.cz/druhy-animace/animace-plasteliny/
František Skála - Když se k dechovce dají správné
texty, dojde k surrealistickému třesku:
https://vltava.rozhlas.cz/frantisek-skala-kdyz-se-kdechovce-daji-spravne-texty-dojde-k-surrealistickemu8452866?fbclid=IwAR0kBho2eyPiT3BLRMWAuAO
ANbuHLxYbw306iNqmkMcnt0ICT_e4rP108iY
Cestovní miska na vodu a pamlskovník pro pejskaře ušijte si podle návodu:
https://onlineskolasiti.cz/video-navod-tasticka-acestovni-miska-propejskare/?utm_source=newsletter&utm_medium=emai
l&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign
A něco malého na zub se vždycky hodí - čokoládové
křupky z kukuřičných vloček:
https://www.youtube.com/watch?v=LQtRmoEzXR4&
ab_channel=Weltverborgen
Marie B. Kovářová: Mám velkou radost (nahoře)
Sára Voltrová: Radost
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Křížová cesta v Horním Žďáru
Se začátkem měsíce dubna přišly velikonoční svátky, kterým
předcházela čtyřicetidenní postní doba. Ta začíná po masopustním
úterý a přináší možnost strávit několik týdnů do Velikonoc
ve střídmosti od světských požitků, nejen od jídla a pití, ale třeba
od facebooku. Křesťané celého světa si v době postní připomínají
cestu, kterou šel s křížem Ježíš Kristus. Pro to, aby připomínka byla
viditelná, vzniklo v minulých staletích nespočet takzvaných
„křížových cest“, kde se buď na obrazech, nebo sochami v celkem
čtrnácti vyobrazeních „zhmotňují“ jednotlivá „zastavení“, tedy klíčové
situace celé strastiplné pouti. V roce 2012 žáci výtvarného oboru
na naší zušce pod vedením paní učitelky Sáry Bohuslavy Semerákové
vytvořili křížovou cestu, která je dnes umístěna v kapli pod Zvičinou.
Z fotografií jednotlivých obrazů vznikla v březnu roku 2021 další
zajímavá, tentokrát interaktivní výstava u kostela sv. Jana Křtitele
v Horním Žďáru, kterou iniciovala paní Zuzana Kazmirowská
a spolek NaŽďár. K dispozici je zde kromě reprodukcí obrazů
jednotlivých zastavení také Bible, podsedáky na stoličky, návštěvníci
mohou posedět, počíst, v tašce je i lupa pro ty, kteří si nevzali čtecí
brýle. Samozřejmě nechybí ani dezinfekce. Kromě obrazů křížové cesty je možné spatřit fotky děl sochaře Jiřího
Kobra a psycholožky Marie Lhotové. Pokud někdy budete poblíž, určitě se k tomuto starobylému kostelu vydejte,
místo je to krásné.
VK
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Vznik Drak-ovida aneb Království v karanténě
Soubor Popcorn vytvořil druhou animovanou pohádku s názvem Drak-ovid aneb Království v karanténě. Seriál
jsme dávali dohromady zhruba měsíc a možná i trochu víc. Nápad vznikl na základě možnosti poděkovat a dodat
sílu zdravotníkům, ale samozřejmě našim způsobem. Tak jsme vymysleli všichni dohromady námět a název
pohádky. Viki sestavila osnovu podle které se potom pracovalo, každý si to trochu upravil či domyslel. Také jsme
se dohodli na celkové podobě. Tentokrát jsme neanimovali loutky vystřižené z papíru, ale předměty z domácnosti.
Postavy z království jsou ruce a Dra-kovid struhadlo šířící viry a rytíř z jiného království byla dezinfekce. Každý
animoval sám doma s pomocí sourozenců nebo i rodičů. A když bylo všechno tohle hotové, nahrávali jsme každý
ke své části zvuk. V průběhu animování jsme měli vždy v pátek online hodinu a máme je stále, ale nyní se
už týkají něčeho jiného, zkoušíme Divadlo pro uši. Na online hodinách jsme se domlouvali a animaci posílali přes
mail. Bylo to náročné, ale společně jsme to zvládli! Vložili jsme do toho hodně úsilí, a já myslím, že se nám to
povedlo. Ale nešlo by to bez naší Jarky, která vše sestříhala a dala dohromady, děkujeme ti za pomoc! Podívejte se
na stránky ZUŠ na „Vesele, muziko…“ anebo samostatně to bude k vidění na youtubovém zuškovém kanále.
Viki

Všude roušky
Pravidelně se na našich stránkách zabýváme tříděním odpadu. Po zimě je v přírodě plno odpadků a v polovině
dubna vždy vyrážely školní děti s rukavicemi a snažily se vše posbírat v rámci Dne Země, který slavíme od roku
1970 vždy 22. dubna na podporu ochrany životního prostředí. Určitě jste si všimli, že nám po tunách přibývá nový
odpad, jednorázové roušky a respirátory. Není výjimkou, že na ulici nebo v přírodě potkáme víc odhozených
roušek a respirátorů než zvířat a lidí. A máme zaděláno na další závažný ekologický problém.
Víte, že jedna zdravotní rouška (ústenka) se v přírodě rozkládá 450 let? Kolik se jich vyrobí a kolik spotřebuje
za den? A kam pak s nimi? Ochránci přírody upozorňují na zvyšování počtu roušek v oceánech. Roušky plavou
kolem Francouzské riviéry i kolem asijských ostrovů. Začíná se to stávat velkým problémem. Zvířata se do nich
zamotávají nebo se jim dostávají do trávící soustavy. „Když si to spočítáte, tak riskujeme, že budeme mít brzy
ve Středozemním moři více jednorázových
roušek než medúz,“ napsal Laurent Lombard
z Opération Mer Propre. Likvidací roušek
z přírody se zabývá plno neziskových
organizací. Co tedy můžeme udělat my?
Nepohazujte použité roušky, vlastně se jedná
o potencionálně nebezpečný odpad! Pokud si
nepořídíte respirátor pro opakované použití,
musíte použitou roušku zabalit do igelitového
pytlíku a vyhodit ji do směsného komunálního
odpadu. Pokud jste nakaženi, likvidace vašich
roušek a respirátorů podléhá obezřetným
pravidlům,
silným
igelitovým
pytlům
s dezinfikovaným
povrchem!
V žádném
případě je nedávejte do kontejneru na plast
nebo papír!
M-O-A
Roušky nosí celý svět. Kdo je ale umí recyklovat? - Ekolist.cz
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Představujeme…#pozvizvirenaobed
Když jsem byla malá, jedno z mých nejoblíbenějších zvířat byl fenek. Je to taková maličká pouštní liška
s velikýma ušima. A to byste nevěřili, co se mi před pár dny stalo. Byla jsem s fenky na večeři! Teda jen
obrazně… Ale stejně. A ty můžeš se svým oblíbeným zvířetem taky. Ve snaze zabránit šíření coronaviru se pro
veřejnost uzavřely mimo jiné i zoologické zahrady. Jenže když nejsou návštěvníci, nejsou ani peníze ze vstupného
a zoo se tak ocitají v závažných finančních krizích. A pokud to tak půjde dál, brzy nebudou mít dostatek
prostředků na to, aby se postaraly o svá zvířata. Ty pak budou muset převážet do jiných zoo po celém světě, nebo
v nejhorším případě i utrácet. To je scénář, který se asi nikomu z nás nelíbí. Ale nebojte, i my můžeme přispět
k tomu, aby nikdy nenastal. Zkuste zavítat kupříkladu na stránky ZOO Dvůr Králové. Tam máte totiž jedinečnou
možnost pozvat své zvířecí oblíbence na jídlo – snídani, oběd, večeři nebo dokonce slavnostní brunch – podle
konkrétního druhu a jeho stravovacích návyků. Seznam živočichů, ze kterých můžete vybírat se neustále rozrůstá,
takže si určitě vyberete a zvířeti tím zaplatíte jednu jeho denní dávku krmení. Moc tím pomůžete, a navíc – kdo
může říct, že pozval žirafu na snídani, gorilu na brunch, obědval mezi krokodýly a večeři si dal se lvem?
A ještě pár nadějných čísel na závěr – již teď královédvorskou ZOO finančně podpořilo přes 60 tisíc osob, a to
částkou téměř 25 milionů korun!
Pozvi zvíře na oběd (safaripark.cz)
Pá

Videogalerie z domácích prací žáků výtvarného oboru na téma Safari bude k vidění na stránkách školy ke konci
měsíce. Vernisáž chystáme ve spolupráci s žáky literárně dramatického oboru a panem učitelem Hry na bicí
nástroje Lukášem Doležalem. Moc se těšíme a jsme rádi, že můžeme pomoci dobré věci a podpořit ZOO Dvůr
Králové n/L.
Jé

Okénko do historie dvorské ZOO, která slaví 75 let od založení
Zoo Dvůr Králové byla pro veřejnost otevřena 9. května 1946, i když v té době se jednalo spíše o zookoutek
(později přejmenovaný na Východočeskou zoologickou zahradu) zaměřený na chov nenáročných evropských
zvířat. Postupně se začala Zoo rozrůstat a byl vybudován pavilon exotické zvěře s opicemi a prvním lvem jménem
Rémus. Na přelomu 50. a 60. let byla Zoo modernizována a byly postaveny další pavilony a výběhy. V roce 1959
se stala druhou největší v Československu jak plochou, tak počtem zvířat i návštěvností. K významnému rozvoji
došlo v 70. letech, kdy se ředitelem stal Josef Vágner. Ten postupně prosadil zaměření na africkou faunu a také
zbudování safari, které bylo naprostým unikátem. Uspořádal 8 expedic do různých zemí Afriky a dovezl kolem
2000 zvířat, hlavně kopytníků. Přestože se jednalo o mimořádně náročnou 20 tisíc kilometrů dlouhou přepravu
zvířat, byly úhyny díky profesionální péči minimální. Už v roce 1972 tak měla Zoo největší stádo žiraf na světě.
Celé 46členné stádo však bylo o 3 roky později postříleno kvůli příznakům afrického typu slintavky a kulhavky,
nákaza ale nebyla prokázána. Chov byl sice obnoven, ale původního počtu žiraf už se nikdy nepodařilo dosáhnout.
Dvorská Zoo je také známá záchranou nosorožců tuponosých severních (jinak také nosorožec bílý). Safari Park
Dvůr Králové je jedinou zahradou na světě kde se tyto téměř vyhynulé nosorožce podařilo rozmnožit. Jejich
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reprodukce však probíhala velmi pomalu, a tak byli 4 nosorožci v roce 2009 převezeni do rezervace Ol Pejeta
v Keni. Dnes už v této rezervaci žijí poslední dvě samice (obě patří
dvorskému Safari Parku) a tak jsou jedinou nadějí na záchranu tohoto
druhu umělé cesty reprodukce pomocí genetické informace zemřelých
samců. Nezapomeňte si do Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem
udělat výlet hned, jak to bude možné!
Mš

Viola Kovářová: Hroch

Marie B. Kovářová: Žirafa

Představujeme…#vracímesovylesu

Zapojte se do programu Lesů ČR Vracíme sovy lesu. Pomoci návratu sov a nočních dravců do lesů můžete i vy!
Vyrobte si doma budku nebo si ji objednejte.
Puštík obecný osídluje nejčastěji listnaté nebo smíšené lesy vyšších
věkových stupňů při okrajích lesních celků. Méně početné jsou populace
uvnitř lesa nebo ve vrcholových bučinách. Více o puštíkovi.
Sýc rousný je typickým obyvatelem lesního prostředí středních
a horských poloh. Na výběr hnízdního biotopu není náročný, usadí se jak
v zapojených smrčinách, tak ve smíšených nebo i listnatých
porostech. Více o sýci.
Kalous ušatý a poštolka obecná – nejčastěji osídlují otevřenou krajinu
s liniovými výsadbami dřevin nebo remízky a okraje lesních celků, kde
přirozeně hnízdí v opuštěných hnízdech větších druhů ptáků. Kořist loví
za letu. Více o kalousovi a poštolce.
https://www.facebook.com/lesycr.cz/videos/158638359423768
Karolína Mílová: Sova
https://lesycr.cz/zapojte-se-do-programu-vracime-sovy-lesu/?fbclid=IwAR17hIUgeLFLNxzEVc6iVeWLm5sCeEupyNKGnNnwoZCOnFcEkhy-VAejYU

Moje čtenářské tipy pro vaše rozhodnutí vzít si knihu a číst. Chtěla bych vám doporučit pár mých
oblíbených knížek, protože mě baví jejich veselá a zároveň velice napínavá dobrodružství. Petr Stančík: H²O
a tajná vodní mise, H²O a poklad šíleného oka, H²O a pastýřové snů. První díl byl oceněn Zlatou stuhou 2018.
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Co jsem přečetla a doporučuji: Sue Townsendová: Tajný deník Adriana
Molea. Pro ty, kteří mají rádi legraci a smích, je to skvělá volba. Zdeněk
Jirotka: Saturnin. Knížka mě strašně nadchla, rodiče mě od ní nemohli
odtrhnout. Přečetla jsem ji jedním dechem. Mám ráda všechna díla Silėne
Edgarové, ale nejvíc doporučuji 14-14 Přátelství napříč staletími.
Dobrodružný román o přátelství.
Co zrovna čtu: Jerome Klapka Jerome: Tři muži ve člunu a na toulkách,
o psu nemluvě. Strašně se u tohohle díla směju. Jsem zvědavá, jak příběh
dopadne. Na co se těším: Vojtěch Zamarovský: Sinuhet. O Egyptu jsme
se nedávno učili ve škole, tak se chci dozvědět víc.
Knížka Únos ve vlaku Kalifornská kometa M. G. Leonardové a Sama
Sedgmana je dětská detektivka ze série Velká železniční dobrodružství,
jde o pokračování Loupeže ve vlaku Skotský sokol, vychází už v dubnu!
VeŠ

Živá kultura nám v dnešní době zajisté velmi chybí,
protože je nedílnou součástí našeho života a potřebujeme
ji jako sůl. I přesto, že kultura přenášená přes sítě nenahradí
požitek stoprocentně, udržuje nás v určité naději, že se
na koncerty, do divadel i výstavních síní jednou vrátíme. Je
uklidňující vidět, že to i přes nepřízeň situace mnozí z nás
nevzdávají a nepřestávají tvořit, byť v úplně jiných
podmínkách. Mám tu pro vás pár tipů, které by mohly
alespoň z části ukojit vaši touhu po kulturním životě
a zlepšit váš kulturní přehled.
Pařížské muzeum Louvre zpřístupnilo své kompletní sbírky
on-line, a tak si můžeme prohlédnout například nejslavnější
Monu Lisu z pohodlí domova.
https://www.louvre.fr/en/online-tours
Divadlo Jatka 78 společně s Cirkem La Putyka přišly
s projektem „Film naživo“, který umožňuje zájemcům
za poplatek zhlédnout divadelní představení, koncerty
i cirkusové performance ve speciálních formátech Naživo.
S formátem Divadlo Naživo hru uvidíte naopak na domácí
scéně, kde vás vezmeme třeba i do zákulisí. Polovina vašeho příspěvku putuje umělcům a druhá umožňuje vznik
dalších projektů. https://filmnazivo.cz/
Na podobném principu funguje i DRAMOX, kde si ale zaplatíte měsíční předplatné a můžete koukat na vše,
co tento portál nabízí. https://www.dramox.cz/cs/welcome
Národní divadlo není pozadu a na stránkách si můžete pustit zdarma například derniéru inscenací Kouzelná země
a Za krásu! Dále Národní divadlo spustilo sérii videí „Za scénou“, kde přibližují vznik inscenací a nechávají
diváka nahlédnout do zákulisí. https://www.narodni-divadlo.cz/cs/soubory/cinohra?t=1736215
Divadlo Drak připravuje „Čapkovský rok“, ale na svém YouTube kanále jsou velmi aktivní. Momentálně
zveřejnili například písničky ze svých inscenací.
https://www.youtube.com/channel/UCV5FpIn5UdoOwcu
qOotF9JQ/videos
Na malé diváky myslí například Plzeňské divadlo ALFA,
které postupně zveřejňuje své loutkové inscenace.
https://www.youtube.com/channel/UC093TdFVoiKLW6c
KWsfcf3A
Pro mnohem více kulturních událostí doporučuji sledovat
facebookový profil „Kultura Online“, který se snaží
zaznamenávat veškeré on-line kulturní dění a doufám, že
se co nejdříve potkáme i v reálném životě.
k-Ája
Praporky do větru (inspirace z minulého čísla)
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Přišlo jsem…naše velké poděkování:
Vesele, muziko, vesele mně hrejte!
Podívejte se a užijte si komponovaný video projekt našich žáků, učitelů a rodičů, který vznikl během distanční
výuky jako malé pozdravení, a hlavně velké poděkování všem zdravotníkům, dobrovolníkům, hasičům, vojákům,
policistům za jejich neúnavnou práci a nasazení pro nás všechny.
Děkujeme!
Poděkování – YouTube

Antonín Ulich: Děkujeme

Tereza Navrátilová: Děkujeme

Den učitelů a proč je potřeba i jim poděkovat
I když to možná většina z nás vůbec nevnímá, 28. březen je pro lidstvo velmi významným dnem. Pro velkou část
českého národa jde o významnost na druhou, díky datumu narození spolutvůrce geniálního Cimrmana, Zděnka
Svěráka. A těm, kteří humoru tohoto českého všeuměla neholdují, postačí narozeniny Jana Amose Komenského
a s nimi spojený Den učitelů. Komenský byl nejen pedagogem, knězem a autorem, je i pomyslným otcem
moderního systému školství a vděčíme mu za mnohé. Díky němu se dnes naše děti učí přemýšlet v souvislostech
a nejsou stíhány tělesnými tresty.
Den učitelů je ale den věnovaný všem pedagogům. Jsou nebo byli
součástí života každého z nás, předávají nám vědomosti, dovednosti, ale
i životní hodnoty, a přitom nezáleží, zda jde o učitele ve škole či třeba
v ZUŠce. Všichni jsou pro nás důležití a bez nich bychom nebyli ani
z poloviny tak vzdělanými a rozumnými lidmi, jako s nimi. Proto je
potřeba všem učitelům poděkovat. Troufám si tvrdit, že většina z nich
dává do svého povolání neuvěřitelně velké a obdivuhodné množství
energie. I za normálního režimu to určitě není práce snadná, a v době
distanční výuky si náš vděk zaslouží ještě mnohem více. Už jen za to, že
to s námi nevzdávají, když občas ztrácíme motivaci, kterou nám dokážou
zase dodat. Myslím, že můžu hovořit za většinu žáků a studentů
základních, středních, uměleckých, vysokých a všelijakých jiných škol,
když pošlu učitelům vzkaz: Děkujeme vám!
Terka
Klaudie Schröfelová: Narcisky
Víte, že J. A. Komenský (1592-1670)
poprvé definoval pojem školní rok,
školní prázdniny a školní týden? Že by
ve třídách měli být žáci stejného věku
a stejné úrovně znalostí? Při výuce aplikoval tyto zásady: 1. zásada názornostipřímá žákova zkušenost, 2. zásada systematičnosti a soustavnosti - učivo má
na sebe navazovat, 3. zásada aktivnosti - žáci by měli své poznatky získávat
vlastní zkušeností a využívat je v praxi, 4. zásada trvalosti – je třeba učivo
soustavně opakovat, 5. zásada přiměřenosti – vycházet z individuálních
a věkových schopností dětí. Zdůrazňoval, že vzdělávání nikdy nekončí, že je
neustálé. Wikipedie
„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“ (J. A. Komenský)

9

Viděli jsme…jak vznikal video projekt ZUŠ
„Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře!“

Helena Přibylová: Čápi se vracejí

Ema Přibylová: Na komíně

Ester Dvořáková: Čápi letí přes moře

Natálie Mařanová: Čapí hnízdo

Vincent Balcar: Čáp na lovu
Klaudie Schröfelová: Vlaštovky
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Anička: Na sv. Řehoře

Marie B. Kovářová: Vlaštovky
Veronika Lupínková: Vlaštovky
„Vlaštovko leť, přes Čínskou zeď, přes písek pouště Gobi,
oblétni Zem, přileť až sem, jen ať se císař zlobí.
Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludwig van Beethoven, vlaštovko leť, nás chudé veď…“
(J. Nohavica)

Anna Bořková: Hlava ptáka

Barbora Váchová: Bažant

Denisa Kleandrová: Červenka na větvi

Lenka Nýčová: Špaček
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Ivan Martin Jirous
Ptaly se nebe obláčky:
proč mají ptáci zobáčky?
Ptal se paprsek sluníčka:
proč mají ptáci peříčka?
Ptala se mámy holčička:
proč mají ptáci očička?
Máma jí řekla za chvíli:
aby se Františce líbili.
Františka tiše zašeptá:
a mě se nikdo nezeptá,
proč mají myši kožíšky?
Zeptej se na to Františky.
Proč mají fousky kočičky?
Zeptej se na to Františky.
A Františka ti odpoví:
Pán Bůh je chce mít takový!
Ester Dvořáková

Zuzana Vosáhlová

Lukáš Karas

Viola Kovářová

Anna Bořková
Posadím se na motýla,
poletíme spolu strání,
posadím se na motýla,
nikdo mi v tom nezabrání.
Sebastian Lebedinský
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Budem lítat nad lukami,
budem lítat po lese.
Posadím se na motýla,
jen jestli mě unese.
(Jindřich Balík)

Ela Ulichová: Cesty v krajině

Veronika Novotná: Krajina z ptačí perspektivy

Nela Voltrová: Jarní krajina

Sára Voltrová: Jarní krajina
Leze trávou šedý had, šlapej po něm, bude rád!
Co je to?
(cesta)
Daniel Hevier
Cesty do světa
Cesty nikdo nedohoní,
utíkají tam a zpět.
Zvol si jednu a jdi po ní,
poznáš celý širý svět.
Písnička do kroku
Šlapu, šlapu
krokem husím.
Proč tak šlapu?
Vždyť já musímkdybych zůstal,
kde jsem stál,
nikoho bych
nepotkal.

Viktorie Košťálová: Krajina a cesty v ní

Zuzana Balcarová: Šnek
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And I think to myself: „What a wonderful world!“

A sám si sobě říkám: „Jaký to nádherný svět!“
(Louis Armstrong)

Victoria A. Knejpová: Louka

Ester Dvořáková: Jarní příroda

Helena Přibylová: Krajina

Natálie Mařanová: Na jaře

Klaudie Schröfelová: Jarní krajinou

Tereza Navrátilová:
Domeček
Anna Bořková: Cesty
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„Mé zlaté muziky, vesele mi hrejte, mé smutné srdéčko mi obveselujte!“

Ela Ulichová: Beznaděj

Ela Ulichová: Pocit štěstí

Viktorie Košťálová: Strach z onemocnění

Sebastian Lebedinský: Smutek

Viktorie Košťálová: Útěk před samotou

Viktorie Košťálová: Radost a štěstí

Viola Kovářová: Jak se právě cítím
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„Paní mámo, slyšte chásku, přišli jsme k vám na pomlázku!“

Nikol, Sebastian, Justýna Lebedinští

Viola Kovářová

Marie B. Kovářová

Karolína Mílová: Přáníčka

Kristýna Palusková: Z mýdla

Klaudie Schröfelová: Slepička a kuřátka

Helena a Ema Přibylovy:
Slepičky a kuřátka
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„Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři!“
(24. dubna)

Viola Kovářová

Helena a Ema Přibylovy: Hadi vylézají

Victoria A. Knejpová: Hadi

Klaudie Schröfelová:
Hadi

Viktorie Košťálová: Hadi

Viktorie Košťálová: Hadi
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…zvítězily jsme…malé radosti!
Velkopáteční dopoledne na křížové cestě po Jaroměři jsme strávili společně s dětmi. Cestu připravila paní Zdena
Brouková, tímto jí moc děkujeme. Vzhledem k věku účastníků jsme sice zahájili u kaple sv. Anny, šli jsme
opačným směrem a u každé sakrální stavby či křížku jsme si připomněli dvě zastavení. Děti měly pracovní listy,
které si doma dovybarvily. Martina Slánská
Křížová cesta s omalovánkami - Víra pro děti (vira.cz)
Naše trasa začíná a končí u kaple sv. Anny, kterou najdete na Pražském předměstí za hotelem Grand. Můžete ale
začít kdekoli jinde, zastavení křížovou cestu pouze symbolizují. Výhodou kaple sv. Anny je to, že se nachází
přímo pod prodejnou Penny, kde můžete nejen doplnit zásoby před cestou, ale na parkovišti můžete odstavit
automobil, pokud jste z větší dálky. Od sv. Anny (1) se vydáte uličkou Na Klouzkově. Druhou odbočkou (proti
schodům) se dáme doleva. Dalším zastavením je socha sv. Jana Nepomuckého (2) Na Cihelnách.
Nejméně příjemnou částí cesty je cesta k nemocnici a pak dále do kopečka Královédvorskou ulicí na odbočku
k Zaloňovu, kde je další křížek (3). Odbočíme do ulice Na Žižkově, kde se u posledního domu nachází krásně
opravená kaplička Panny Marie (4). Pokračujeme dále z kopce dolů ulicí Na vinicích k prodejně Penny. Za ní,
na kraji areálu podniku Juta je za plotem další křížek (5). Od Penny projdeme podchodem a odbočíme
pod náměstí. Na konci ulice Na valech je zahrada se sochou Panny Marie (6). Přes bývalé autobusové nádraží
vyrazíme ke kruhovému objezdu a dále k restauraci Růžovka. Na křižovatce před ní je další křížek (7). Dále
půjdeme do kopečka k bývalým kasárnám a odtud k hlavní silnici. Na druhé straně silnice, v ulici Na záchraně
jsou už z dálky viditelná Boží muka (8). Podle hlavní silnice se vrátíme zpátky ke kostelu sv. Jakuba v jeho okolí
se nacházejí hned 2 křížky (9,10). Jaromírovou ulicí půjdeme směrem k náměstí. Cestou uvidíme další kapličku
a před hospodou Na mostě ještě jednu sochu sv. Jana Nepomuckého (11). Před vchodem do kostela sv. Mikuláše
je další křížek (12). Největší, nejkrásnější a asi nejznámější stavbou na naší cestě je nepochybně Mariánský sloup
(13) uprostřed náměstí. Od něj se vydáme přes most ke škole a do parku. Poslední zastavení najdete
mezi prodejnou Labe a Základní uměleckou školou – nově opravený křížek Panny Marie Bolestné (14).
Od něj se můžete vrátit zpět ke kapli sv. Anny.
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Na doma
Před domem stojí dva chlapci s ručním šlehačem:
Hody hody doprovody, jdeme vyšlehat vaši Janu!

Slepice s košíkem vajec se radí s kamarádkou:
Kam ty děti letos schováme?

Třetí týden karantény-povídám si s pavoukem.
Je to super chlap a je správcem celé sítě!

Holky, máme tady nový problém: Mám co na sebe
a nemám kam jít!!!

Dejte si pozor na roušky, likvidují lidí!
Zrovna jsem jednu viděla na chodníku a člověk nikde!

Děti zpátky do školy? Teď, když rodiče začínají
chápat zlomky, a ještě neumějí odmocniny?

Paní, která nám uklízí v kancelářích, mně zavolala, jestli by mohla svou práci vykonávat na dálku. Zeptal jsem se,
jak by to mělo fungovat. Řekla, že se s námi spojí skypem a bude nám říkat, co a kde máme uklidit.

Neseďte doma, běžte ven a natrhejte si kočičky!
Pepíček konečně vyjel na kole. Objede dům a volá:
Hele, bez držení! Podruhé objede dům: Hele, a bež žubů!

Běží pes po poušti a naříká: Jestli okamžitě
nenajdu patník, tak se asi počůrám!

Blíží se termín třídních schůzek.
Zajímalo by mě, jestli se Pepíkova třídní zastaví,
aby se zeptala, jak se mu doma daří.

Chceme vám vrátit toho psa, kterého jste
nám včera prodal.
Copak je špatně?
Včera večer štěkal tak hlasitě, že jsme
neslyšeli zloděje v kuchyni.

Když zlobím, dostanu vynadáno,
a když jsem hodný, tak mi měří teplotu.

Nerozbitná hračka je výborná pomůcka k rozbíjení ostatních hraček.
Maminka se ptá malé Aničky:
Copak jsi dělala venku?
To, co dělají ptáčci!
Ty jsi zpívala?
Ne, polykala žížaly.

Už jsem přišla na to, jak ráno vzbudit tatínka, aniž by nadával.
Jak?
Zalepím mu pusu lepící páskou.

Potká se Vltava s Labem: Tý jo, duben a taková zima…nezatopíme?
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, 551 01, Jaroměř, tel. 491 812 356
e-mail: info@zus-jaromer.cz , www.zus-jaromer.cz
8. číslo vychází v dubnu 2021 s velikonoční nadějí a hlavně s úsměvem…

redakční rada: k-Ája (Karolína Novotná), M-O-A (Adéla Moravcová), Pá (Pavlína Tichá),
Mš (Michaela Zelená), RU (Radka Ulichová), Viki (Viktorie Ulrychová), VeŠ (Veronika Štursová),
Terka (Tereza Prokešová), MIŠ (Michaela Peterková), VK (Vlastimil Kovář), šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)
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